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PACKAGE LEAFLET:  INFORMATION FOR THE USER
Read this entire leaflet carefully before you start taking this medicine.
• Keep this leaflet. You may need to read it again.
• If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
• This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their 

symptoms are the same as yours.
• If any of the side effects get serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your 

doctor or pharmacist.
In this leaflet:
1. Serious Side Effects
2. What Diclona Emulgel is and what it is used for 
3. Before you use Diclona Emulgel
4. How to use Diclona Emulgel
5. Possible side effects 
6. How to store Diclona Emulgel
7. Further information
8. Adverse Drug Reaction (ADR) Reporting

1. Serious Side Effects
Some rare and very rare side effects might be serious 
If you experience any of the following signs of allergy, STOP using Diclona Emulgel and tell a doctor or 
pharmacist immediately:
• Skin rash with blisters; hives (may affect between 1 and 10 in every 10,000 people).
• Wheezing, shortness of breath or feeling of tightness in the chest (asthma) (may affect less than 1 in every 

10,000 people).
• Swelling of the face, lips, tongue or throat (may affect less than 1 in every 10,000 people).

2. What Diclona Emulgel is and what it is used for 
Diclona Emulgel contains the active substance diclofenac which belongs to a group of medicines called 
non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). It is specially formulated for rubbing into the skin and used to 
relieve pain and reduce inflammation and swelling in painful conditions affecting the joints and muscles. Diclona 
Emulgel can be used to treat:
• Muscle and joint injuries (e.g. sprains, strains, bruises, backache, sports injuries)
• Tendonitis (e.g. tennis elbow) 
• Mild arthritis (symptoms of mild arthritis include joint pain at rest, joint pain on movement, joint swelling or 

stiffness (after sleep or long rest)).

3. Before you use Diclona Emulgel
Please tell your doctor or pharmacist BEFORE using Diclona Emulgel
DO NOT use Diclona Emulgel if you: 
• Have an allergy (hypersensitivity) to any of the ingredients in the product (see Section 6 ‘What Diclona Emulgel 

contains’). 
• Have ever had an allergic reaction to diclofenac or other medicines used to treat pain, fever or inflammation, 

such as aspirin (acetylsalicylic acid) or ibuprofen. Symptoms of an allergic reaction to these medicines may 
include: asthma, wheezing or shortness of breath; skin rash or hives; swelling of the face or tongue and runny 
nose. 

• Are using any other medicine containing diclofenac or are taking oral NSAIDs such as aspirin or ibuprofen. 
• Have severe joint pain of recent onset that is not related to an injury or period of overuse.
• Feel ill, have a temperature or any other symptoms that accompany the pain
• Are in the last 3 months of your pregnancy (see also pregnancy and lactation section)
This medicine is not recommended for use in children under 14 years of age.

Take special care with Diclona Emulgel
• Do not apply the gel to skin that has (i) a rash or eczema (ii) cuts or open wounds. Stop the treatment if a skin 

rash develops after applying the product.
• Avoid applying on large areas of skin and over a prolonged period of time, unless under medical advice.
• Be careful when sunbathing or using sun lamps as your skin may be more sensitive to sunlight.
• If you have a stomach or duodenal ulcer (or a history of), tell your doctor or pharmacist before using the gel.
• If you have or have ever had asthma, speak to your doctor or pharmacist before using the gel.

Taking other medicines
Please tell your doctor or pharmacist if you are taking, or have recently taken, any other medicines, including 
those obtained without a prescription. Do not use Diclona Emulgel if you are already taking diclofenac tablets or 
other NSAID pain/inflammation tablets (e.g. aspirin or ibuprofen). 

Pregnancy and Breast-feeding
If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor 
or pharmacist for advice before taking this medicine.
Diclona Emulgel must not be used during the last 3 months of pregnancy, as it could harm your unborn child or 
cause problems at delivery. Diclona Emulgel should only be used under medical advice during the first 6 months 
of pregnancy and the dose should be kept as low and duration of treatment as short as possible. 
Diclona Emulgel should only be used under medical advice during breast-feeding as diclofenac passes into 
breast milk in small amounts. However, Diclona Emulgel should not be applied on the breasts of nursing mothers 
nor elsewhere on large areas of skin or for a prolonged period of time.
Consult your doctor or pharmacist for further information if you are pregnant or breastfeeding. 

Driving and using machines
Diclona Emulgel, when used as directed, is not expected to have any effect on your ability to drive or use 
machines.

Important information about some of the ingredients of Diclona Emulgel 
The gel formulation contains propylene glycol, which may cause mild localized skin irritation in some people.

4. How to use Diclona Emulgel
Always use this medicine exactly as described in this leaflet or as your pharmacist has told you. You should 
check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

Adults and adolescents 14 years and over: 
Before using for the first time, open as follows:
Unscrew cap and pierce the aluminium seal with the spiked top of the cap. Do not use if seal is broken.

1. How to apply:
Gently squeeze out a small amount of gel from the tube or press firmly and evenly on the nozzle of the dispenser 
and apply to the painful or swollen area, slowly rubbing into the skin. 

2. When and how much to use:
• Apply 3 to 4 times a day. Allow at least 4 hours between applications of the gel. Do not apply more than 4 times 

in any 24 hour period.
• The amount needed will vary depending on the size of the painful or swollen area; an amount ranging in size 

from a 1 penny to a 2 pence piece (2 to 4g) will usually be sufficient. 
• You may notice a slight cooling effect when you rub the gel in. 
• Only use the smallest amount of Diclona Emulgel needed to relieve your pain but never use more than 16g per 

day and 112g in one week. 

3. How and where to use:
• You can apply the gel to a maximum of 2 joints (such as your knees or elbows). If you need to apply it to more 

than 2 joints, consult your doctor. 
• Do not rub the gel into cuts, open wounds or any other area where the skin is abnormal. After rubbing the gel 

into the skin, do not cover with bandages or sticking plaster.
• The gel is for external use only. Do not use it in your mouth. 
• Be careful not to get the gel in your eyes. If this happens, rinse your eyes with clean water and tell your doctor. 
• Wash your hands after rubbing in Diclona Emulgel, unless your hands are the site being treated.

4. For how long should you use Diclona Emulgel ? 
Do not use Diclona Emulgel for more than:
• 14 days unless longer treatment is recommended by a doctor.
• For arthritis pain, you may need to apply the gel for up to 7 days (to allow its effect to build up on the joint) 

before you notice an improvement in your pain.
• If the pain and swelling do not improve within 7 days, or worsen, speak to your doctor.
• In children aged 14 years and over, if this product is required for more than 7 days for pain relief or if the 

symptoms worsen the patient/parents of the adolescent is/are advised to consult a doctor.

Children under 14 years:
This medicine is not recommended for use in children under 14 years of age.

If you use more Diclona Emulgel than you should
If you or a child accidentally swallows Diclona Emulgel, contact your doctor or accident and emergency 
department immediately.

If you forget to use Diclona Emulgel
If you miss your application of Diclona Emulgel at the correct time, apply it as soon as you remember then carry 
on as normal. Do not apply a double quantity to make up for a forgotten application. 
If you have any further questions on the use of this product, ask your pharmacist.

5. Possible side effects 
Like all medicines, Diclona Emulgel can cause side effects, although not everybody gets them.
Some rare and very rare side effects might be serious 
If you experience any of the following signs of allergy, STOP using Diclona Emulgel and tell a doctor or 
pharmacist immediately:
• Skin rash with blisters; hives (may affect between 1 and 10 in every 10,000 people).
• Wheezing, shortness of breath or feeling of tightness in the chest (asthma) (may affect less than 1 in every 

10,000 people).
• Swelling of the face, lips, tongue or throat (may affect less than 1 in every 10,000 people).
• Other side effects which may occur are usually mild, passing and harmless (if you are concerned, tell a doctor 

or pharmacist). 
Common side effects (may affect between 1 and 10 in every 100 people)
Skin rash, itching, reddening or smarting of the skin
Very rare side effects (may affect less than 1 in every 10,000 people)
The skin may be more sensitive to the sun. Possible signs are sunburn with itching, swelling and blistering.
Some side effects have unknown frequency (cannot be estimated from available information): local 
application site irritation, skin discolouration.

If any of the side effects get serious or if you notice any side effects not listed in this leaflet, STOP USING the gel 
and tell your doctor or pharmacist immediately.

6. How to store Diclona Emulgel
• Keep in a safe place, out of the reach and sight of children. 
• Store below 30°C.
• Do not use Diclona Emulgel after the expiry date printed on the packaging. The expiry date refers to the last 

day of the month.
• If the gel becomes discoloured or show any other signs of deterioration, you should seek the advice of your 

pharmacist who will tell you what to do
Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose of 
medicines that are no longer required. These measures will help to protect the environment.

7. Further information
What Diclona Emulgel contains?
Each 100 gram contains: Diclofenac Diethylamine 1.16 g equivalent to 1g Diclofenac Sodium.
The excipients:
Carbopol 980, Cetomacrogol 1000, Liquid Paraffin, Polysorbate 80, Diethylamine, lsopropyl alcohol, Propylene 
glycol and Purified Water

What Diclona Emulgel looks like and what are the contents of the pack? 
Diclona Emulgel is soft white opaque gel, free from foreign particles.

Diclona Emulgel is available in Aluminum tube with white cap, size of 30 g & 50 g. 

8. Adverse Drug Reaction (ADR) Reporting
FOR REPORTING THE ADVERSE DRUG REACTIONS PLEASE REFER TO THE 
HEALTH AUTHORITIES.

Emulgel

• Medicament is a product which affects your health and its consumption contrary to instructions is 
dangerous for you.

• Follow strictly the doctor’s prescription, the method of use and instructions of the pharmacist who 
sold the medicament.

• The doctor and the pharmacist are the experts in the medicines, their benefits and risks.
• Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
• Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
• Keep all medicaments out of reach of children.

Marketing Authorization Holder and Manufacturer

Diclofenac Diethylamine 1.16% w/w
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الشركة المصنعة والمفوضة بالتسویق

 - الدواء مستحضر یؤثر على صحتك واستھالكھ خالفاً للتعلیمات قــد یعرضـك للخطــر.
 - اتبع إرشادات وصفة الطبیب بتطبیق طریقة اإلستعمال على نحو صارم ودقیق وكذلك تعلیمات الصیدلي الذي 

   قام بصرفھا أو بیعھا لك.
 - فالطبیب والصیدلي ھما خبیران بنفع الدواء وضرره.

 - ال توقف من تلقاء نفسك ودون مبرر مدة العالج المحدد لك بموجب الوصـفة الطبـیة.
 - ال تكرر استعمال الدواء الموصوف لك دون استشارة طبیة.

 -  إحفظ الدواء بعیدا عن متناول األطفال

أن ھذا المستحضر " دواء "

التداخالت الدوائیة
علیك أن تعلم الطبیب أو الصیدلي إذا كنت تستخدم، أو قد استخدمت مؤخراً أي أدویة أخرى. بما في ذلك األدویة التي حصلت 

علیھا بدون وصفة طبیة. ال تستخدم إیملـچل دیكلونا إذا كنت تتناول أقراص دیكلوفیناك أو أى أقراص أخرى لآلالم أو 
االتھابات من مضادات االلتھابات غیر اإلستیرویدیة (مثل األسبرین واإلیبوبروفین).

الحمل والرضاعة
إذا كنِت حامالً أو أماً مرضعة، تعتقدین أنِك حامالً أو تخططین إلنجاب طفل. إستشیري الطبیب أو الصیدلي قبل استخدام إیملـچل 

دیكلونا. 
یجب عدم استخدام إیملـچل دیكلونا أثناء الشھور الثالثة األخیرة من الحمل، حیث أنھ قد یضر بجنینك أو یسبب مضاعفات أثناء 

الوالدة. یمكن استخدام إیملـچل دیكلونا فقط بوصفة الطبیب أثناء الستة أشھر األولى من الحمل، ویجب استخدامھ بأقل جرعة 
وألقصر مدة زمنیة ممكنة.

یمكن استخدام إیملـچل دیكلونا فقط بوصفة الطبیب أثناء فترة الرضاعة. حیث یتم إفراز الدیكلوفیناك بكمیات صغیرة في حلیب 
الثدي. ومع ذلك، یجب عدم استخدام إیملـچل دیكلونا على ثدي األم المرضعة أو في أي مناطق أخرى كبیرة في الجلد أو لفترة 

زمنیة طویلة .
استشیري الطبیب أو الصیدلي لمزید من المعلومات إذا كنِت حامالً أو أماً مرضعة.

التأثیر على القیادة واستخدام اآلالت
عند استخدام إیملـچل دیكلونا حسب التعلیمات، فمن غیر المتوقع أن یؤثر على قدرتك على القیادة أو استخدام اآلالت.

معلومات مھمة حول بعض مكونات إیملـچل دیكلونا
یحتوي إیملـچل دیكلونا على بروبیلین جلیكول، والذي قد یسبب تھیج موضعي خفیف بالجلد عند بعض األشخاص.

٤. كیفیة استخدام إیملـچل دیكلونا 

استخدم إیملـچل دیكلونا دائماً حسب ھذه النشرة أو وصفة الصیدلي. یجب علیك التحقق مع طبیبك أو مع الصیدلي إذا لم تكن 
واثقاً.

البالغین والمراھقین بعمر ۱٤ سنة وأكثر:
قبل االستخدام ألول مرة، افتح إیملـچل دیكلونا على النحو التالي:

افتح الغطاء وقم بخرق ختم األلومنیوم باستخدام الجزء المدبب أعلى غطاء األنبوبة. ال تستخدمھ إذا كان ختم األلومنیوم متقطع.

۱) كیفیة االستخدام 
اضغط بلطف إلخراج كمیة صغیرة من إیملـچل دیكلونا من األنبوب أو اضغط بشدة وثبات على فوھة الموزع وضعھ على 

المنطقة المؤلمة أو المتورمة، وقم بتدلیكھ بلطف على الجلد.

۲) متى تستخدم إیملـچل دیكلونا وما ھي الكمیة المناسبة:
• ضع إیملـچل دیكلونا ۳ أو ٤ مرات في الیوم. انتظر ٤ ساعات على األقل بین الجرعات. وال تستخدمھ أكثر من ٤ مرات في 

خالل ۲٤ ساعة.
• تختلف الكمیة الالزمة بناًء على حجم المنطقة المصابة أو المتورمة. تختلف حجم الكمیة من حجم قطعة نقود معدنیة إلى حجم 

قطعتین نقود معدنیة (۲ إلى ٤ جرام) غالباً ما یكون كافي.
• قد تشعر بتأثیر برودة عندما تضع إیملـچل دیكلونا.

• استخدم فقط أقل كمیة ممكنة من إیملـچل دیكلونا لتخفیف األلم ولكن ال تستخدم أكثر من ۱٦ جرام في الیوم أو ۱۱۲ جرام في 
األسبوع الواحد.

۳) كیف وأین تستخدم إیملـچل دیكلونا
• یمكنك استخدام إیملـچل دیكلونا على مفصلین كحد أقصى (مثالً منطقة الركبة والكوع). إذا احتجت أن تستخدمھ على أكثر من 

مفصلین استشر طبیبك.
• ال تقم بدعك اإلیملـچل على القطوع أو الجروح المفتوحة أو أي منطقة یكون الجلد فیھا غیر طبیعي. بعد دعكھ على الجلد، ال 

تقم بتغطیة الجلد بالضمادات أو اللصقات.
• یستخدم إیملـچل دیكلونا على المناطق الخارجیة فقط. ال یستخدم في الفم.

• علیك أخذ الحذر وتجنب لمسھ للعین. إذا حدث ذلك، اغسل العین بماء نظیف وأخبر طبیبك.
• اغسل یدیك بعد استخدام إیملـچل دیكلونا إال إذا كانت یدیك ھي المنطقة المراد عالجھا.

٤) مدة استخدام إیملـچل دیكلونا
ال تستخدم إیملـچل دیكلونا:

• لمدة أكثر من ۱٤ یوماً ما لم یوصي الطبیب بذلك.
• آلالم التھابات المفاصل، قد تحتاج إلى استخدام إیملـچل دیكلونا لمدة قد تصل إلى ۷ أیام (لتسمح بحدوث تأثیره على المفاصل) 

قبل أن تشعر بتحسن في األلم.
• إذا لم یتحسن األلم أو التورم خالل ۷ أیام أو إذا أصبح أسوأ، أخبر الطبیب.

• في األطفال بعمر ۱٤ سنة وأكثر، إذا تطلب استخدام إیملـچل دیكلونا أكثر من ۷ أیام لتخفیف األلم أو إذا أصبحت األعراض 
أسوأ، ینصح بقیامھم ھم أو والدیھم باستشارة الطبیب.

األطفال أقل من ۱٤ سنة
ال ینصح باستخدام إیملـچل دیكلونا لألطفال أقل من ۱٤ سنة.

إذا استخدمت إیملـچل دیكلونا أكثر من الجرعة الموصى بھا
إذا ابتلعت أنت أو الطفل إیملـچل دیكلونا بطریق الخطأ، أخبر الطبیب أو قسم الحوادث والطوارىء فوراً.

إذا نسیت استخدام جرعة إیملـچل دیكلونا
عند نسیان استخدام إیملـچل دیكلونا في الوقت المحدد، قم باستخدامھ حال تذكرك على النحو المعتاد ما لم یقترب موعد الجرعة 

التالیة.
ال تضع جرعة مضاعفة لتعویض الجرعة الفائتة. 

إذا كان لدیك أي سؤال آخر عن استخدام إیملـچل دیكلونا، اسأل الطبیب أو الصیدلي.

٥. اآلثار الجانبیة المحتملة

كما في جمیع األدویة، قد یسبب إیملـچل دیكلونا تأثیرات جانبیة، ومع ذلك قد ال تحدث مع كل األشخاص. 
قد تصبح بعض اآلثار الجانبیة النادرة أو النادرة جداً خطیرة

إذا شعرت بأي من األعراض التالیة للحساسیة، توقف عن استخدام إیملـچل دیكلونا وأخبر الطبیب أو الصیدلي فوراً:
• الطفح الجلدي مع ظھور بثور، شري (قد تصیب ما بین ۱ إلى ۱۰ من كل ۱۰٫۰۰۰ شخص).

• الصفیر وضیق التنفس أو الشعور بضیق في الصدر (الربو) (قد تصیب أقل من ۱ من كل ۱۰٫۰۰۰ شخص)
• تورم الوجھ، الشفتین، اللسان أو الحلق (قد تصیب أقل من ۱ من كل ۱۰٫۰۰۰ شخص)

اآلثار الجانبیة األخرى التي قد تحدث وعادة ما تكون خفیفة، عابرة وغیر ضارة (إذا كنت قلقاً، أخبر الطبیب أو الصیدلي):
• اآلثار الجانبیة الشائعة (قد تصیب ما بین ۱ إلى ۱۰ من كل ۱۰۰ شخص).

الطفح الجلدي، الحكة، احمرار أو آالم الجلد.
• اآلثار الجانبیة النادرة جداً (قد تصیب أقل من ۱ من كل ۱۰٫۰۰۰ شخص):

قد یصبح الجلد أكثر حساسیة ألشعة الشمس. األعراض المحتملة ھي حروق الشمس مصحوبة بحكة، تورم وظھور تقرحات.
بعض اآلثار الجانبیة لیس لھا تكرار معروف (ال یمكن تقدیرھا من المعلومات المتوفرة): تھیج في منطقة االستخدام الموضعي، 

وتغیر لون الجلد.
یرجى التوقف عن استخدام  إیملـچل دیكلونا وإخبار الطبیب، أو الصیدلي إذا أصبحت إحدى تلك اآلثار الجانبیة خطیر أو إذا 

الحظت حدوث آثار جانبیة غیر مذكورة في ھذه النشرة.

 
٦. كیفیة تخزین إیملـچل دیكلونا

• احفظ الدواء في مكاٍن آمن، بعیداً عن متناول ونظر األطفال.
• یحفظ في درجة حرارة أقل من ۳۰ درجة مئویة.

• ال تستخدم إیملـچل دیكلونا بعد تاریخ انتھاء الصالحیة المطبوع على العبوة. تاریخ االنتھاء یشیر إلى الیوم األخیر من الشھر. 
• إذا تغیر لون إیملـچل دیكلونا أو ظھر علیھ أي عالمات التلف، قم باستشارة الصیدلي.

• یجب أن ال یتم التخلص من األدویة عن طریق میاه الصرف الصحي أو النفایات المنزلیة. اسأل الصیدلي عن كیفیة التخلص من 
األدویة التي لم تعد مطلوبة. وسوف تساعد ھذه التدابیر على حمایة البیئة.

۷. معلومات إضافیة

مم یتكون إیملـچل دیكلونا؟
تحتوي كل ۱۰۰ جم من إیملـچل دیكلونا على ۱٫۱٦ جم دیكلوفیناك داي إیثیل أمین ما یكافىء ۱ جم دیكلوفیناك صودیوم.

السواغ
كاربوبول ۹۸۰، سیتوماكروجول ۱۰۰۰، بارافین سائل، بولیسوربات ۸۰، داي إیثیل أمین، كحول ایزوبروبیل، بروبیلین 

جلیكول، وماء منقى.

ما ھو الشكل الصیدلي إلیملـچل دیكلونا وما ھي محتویات العبوة؟
إیملـچل دیكلونا عبارة عن چل لین غیر شفاف، أبیض اللون، خالي من الجزیئات الصلبة.

إیملـچل دیكلونا متوفر في أنبوب ألومنیوم مع غطاء أبیض اللون، بحجم ۳۰ جم و ٥۰ جم.

۸. اإلبالغ عن األعراض الجانبیة

للتبلیغ عن األعراض الجانبیة یرجى الرجوع إلى السلطات الصحیة.

معلومات لمستخدم الدواء – النشرة الداخلية للمستحضر الصيدلى  
قم بقراءة ھذه النشرة بعنایة قبل البدء باستخدام ھذا الدواء.

• احتفظ بھذه النشرة. قد تحتاج لقراءتھا مرة أخرى.
• إذا كان لدیك أي أسئلة أخرى، اسأل طبیبك أو الصیدلي.

•  إن ھذا الدواء قد تم صرفھ خصیصاً لك بناًء على وصفة طبیة، ولھذا یجب علیك عدم إعطائھ ألي شخص حتى وإن كان ھذا 
الشخص یعاني من نفس األعراض التي سبق وأن عانیت منھا.

• قم باالتصال بطبیبك المعالج أو الصیدلي في حال زیادة حدة األعراض الجانبیة أو اإلصابة بعرض جانبي لم یتم ذكره في ھذه 
النشرة.

تحتوي ھذه النشرة على:
۱. آثار جانبیة خطیرة

۲. ما ھو إیملـچل دیكلونا وما ھي استخداماتھ؟
۳. قبل استخدام إیملـچل دیكلونا 

٤. كیفیة استخدام إیملـچل دیكلونا 
٥. اآلثار الجانبیة المحتملة 

٦. كیفیة تخزین إیملـچل دیكلونا
۷. معلومات إضافیة

۸. اإلبالغ عن األعراض الجانبیة

۱. آثار جانبیة خطیرة

قد تصبح بعض اآلثار الجانبیة النادرة أو النادرة جداً خطیرة
إذا شعرت بأي من األعراض التالیة للحساسیة، توقف عن استخدام إیملـچل دیكلونا وأخبر الطبیب أو الصیدلي فوراً:

• الطفح الجلدي مع ظھور بثور، شري (قد تصیب ما بین ۱ إلى ۱۰ من كل ۱۰٫۰۰۰ شخص).
• الصفیر وضیق التنفس أو الشعور بضیق في الصدر (الربو) (قد تصیب أقل من ۱ من كل ۱۰٫۰۰۰ شخص)

• تورم الوجھ، الشفتین، اللسان أو الحلق (قد تصیب أقل من ۱ من كل ۱۰٫۰۰۰ شخص)

۲. ما ھو إیملـچل دیكلونا وما ھي استخداماتھ؟

یحتوي إیملـچل دیكلونا على المادة الفعالة "دیكلوفیناك داي إیثیل أمین"، و التي تنتمي لفئة من األدویة تسمى "مضادات االلتھابات 
غیر اإلستیرویدیة". تم تركیبھ خصیصاً لیتم تدلیكھ على الجلد ویستخدم لتخفیف حدة األلم وتخفیف االلتھاب والتورم في حاالت 

اآلالم التي تصیب المفاصل والعضالت.
یستخدم إیملـچل دیكلونا في الحاالت التالیة:

• إصابات العضالت والمفاصل (اإللتواء، االجھاد، الكدمات، آالم الظھر، واإلصابات الریاضیة).
• التھاب األوتار (مثل: مرفق التناسین – ألم وتر المرفق).

• التھاب خفیف في المفاصل (تشمل أعراض االلتھاب الخفیف في المفاصل: آالم المفاصل أثناء الراحة، آالم المفاصل أثناء 
الحركة، تورم أو تصلب المفاصل (عقب النوم أو الراحة لفترة طویلة).

۳. قبل استخدام إیملـچل دیكلونا 

من فضلك أخبر طبیبك أو الصیدلي قبل استخدام إیملـچل دیكلونا 

ال تستخدم إیملـچل دیكلونا في الحاالت التالیة:
• إذا كان لدیك حساسیة مفرطة تجاه أيٍ من مكونات مستحضر إیملـچل دیكلونا.

• إذا كان لدیك حساسیة تجاه الدیكلوفیناك أو أيٍ من األدویة األخرى التي تستخدم لتخفیف اآلالم، الحمى أو االلتھاب، مثل 
األسبرین (حامض األسیتیل سالیسیلیك) أو اإلیبوبروفین. قد تشمل أعراض الحساسیة تجاه ھذه األدویة: الربو، الصفیر عند 

التنفس، ضیق التنفس، الطفح الجلدي أو الشري، تورم الوجھ أو اللسان، وسیالن األنف.
• إذا كنت تستخدم أدویة أخرى تحتوي على الدیكلوفیناك، أو تتناول مضادات لاللتھابات غیر اإلستیرویدیة عن طریق الفم مثل 

األسبرین أو اإلیبوبروفین.
• إذا أصابتك مؤخراً آالم حادة في المفاصل غیر مرتبطة بإصابة أو فرط االستخدام لفترة.

• إذا كنت مریضاَ، لدیك ارتفاع في درجة الحرارة أو أيٍ من األعراض األخرى المالزمة لأللم.
• إذا كنِت حامالً في الشھور الثالثة األخیرة من الحمل (انظري جزء الحمل والرضاعة).

ال ینصح باستخدام إیملـچل دیكلونا لألطفال أقل من ۱٤ سنة.

اإلحتیاطات عند االستعمال
• ال تستخدم إیملـچل دیكلونا على (أ) الجلد المصاب بالطفح الجلدي أو اإلكزیما، (ب) القطع أو الجروح المفتوحة. توقف عن 

استخدام العالج إذا حدث طفح جلدي بعد استخدام إیملـچل دیكلونا.
• تجنب استخدامھ على مناطق كبیرة في الجلد أو لفترة زمنیة طویلة، ما لم ینصحك الطبیب بذلك.

• توخى الحذر عند أخذ حمام شمسي أو استخدام المصابیح الشمسیة حیث یصبح جلدك أكثر حساسیة لضوء الشمس.
• إذا كان لدیك قرحة في المعدة أو اإلثنى عشر أو لدیك تاریخ مرضي لذلك، أخبر طبیبك أو الصیدلي قبل استخدام إیملـچل 

دیكلونا.
• إذا كنت تعاني أو سبق وأن عانیت من الربو، أخبر طبیبك أو الصیدلي قبل استخدام إیملـچل دیكلونا.

إيملـچل ديكلوفيناك داي إيثيل أمين ١٫١٦٪ وزن / وزن


